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EDITAL N° 2/PPGEAS/2019 
 

CHAMADA DE CANDIDATURAS PARA PROFESSOR COLABORADOR 2019/1 –  
Abertura de vagas para credenciamento de docente colaborador para atuação no 
PPGEAS no quadriênio 2019 – 2022 
 

Esta chamada tem por finalidade selecionar pesquisadores para atuar como docente 

colaborador no PPGEAS no período compreendido entre maio/2019 a março/2022. O 

objetivo é de reforçar as linhas de pesquisa do programa de acordo com a descrição das 

vagas apresentadas abaixo. As atividades de docente colaborador estão previstas no 

regimento geral da pós-graduação da UFSC (Res. Norm. nº 95/CUn/2017); no PPGEAS, 

as atividades consistem principalmente de orientações de alunos de pós-graduação e, 

eventualmente, da ministração de disciplinas após aprovação da coordenadoria do 

programa. 

Vaga 1 

Requisitos: professor da UFSC, doutor, atuante na linha de pesquisa “Controle de 

Sistemas Dinâmicos Modelados por Equações Diferenciais Parciais” e não ser 

credenciado em outro programa de pós-graduação. 

Critérios de seleção: CV Lattes, histórico de colaboração com professores do PPGEAS, 

incluindo perspectivas de colaboração futura com professores do PPGEAS, e plano de 

atividades. 

Vaga 2 

Requisitos: professor / pesquisador, doutor, atuante na linha de pesquisa 

“Instrumentação para Tomografia baseada em medição de impedância elétrica” e não 

sendo credenciado em outro programa de pós-graduação. 

Critérios de seleção: CV Lattes, histórico de colaboração com professores do PPGEAS, 

incluindo perspectivas de colaboração futura com professores do PPGEAS, e plano de 

atividades. 

Processo de Seleção 

Após o encerramento do período de inscrição para essa chamada, será formada uma 

comissão composta por três professores permanentes do PPGEAS para a seleção de 
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professores candidatos às duas vagas acima, conforme os critérios de seleção 

estabelecidos.  

Calendário: 

 Inscrição e entrega da documentação: de 22/4/2019 até 3/5/2019 

 Avaliação das candidaturas: de 6/5/2017 até 10/5/2019 

 Aprovação da recomendação da comissão de seleção: 13/5/2019 

 Divulgação dos resultados: 13/5/2019 

Inscrição 

As inscrições serão realizadas através de um e-mail enviado para o 

endereço ppgeas@contato.ufsc.br com campo assunto “candidatura professor 

colaborador PPGEAS 2019/1”. Os candidatos deverão anexar a documentação específica 

para cada vaga, sendo o CV completo pela plataforma LATTES e os demais documentos 

em formato livre com um total máximo de dez páginas. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Prof. Werner Kraus Jr. 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Automação e Sistemas 
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